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BIOMUS - BORAKS, czteroboran sodu, czysty 99,9% 1kg
 

Cena: 13,50 pln

Opis słownikowy

Producent BIOMUS

Opis produktu
 

Opakowanie: 1kg

Specyfikacja:

Nazwa: Czteroboran sodu
Synonimy: Boraks, tetraboran sodu, czteroboran sodu, borax
Gatunek: Czysty
Czystość: Czysty 99,9%
Wzór chemiczny: Na2B4O7 x 10H2O

Zastosowanie:

BORAKS (10-cio wodny czteroboran sodu) (Borax Decahydrate Na2BO4 x 10H2O)

Boraks jest ekologicznym a zarazem bardzo tanim środkiem mającym wiele zastosowań w gospodarstwie domowym i nie tylko.

- jako preparat na mrówki, pchły, rybiki, karaluchy i inne insekty
- jako preparat do odstraszania os, szerszeni i innych owadów z rodziny osowatych
- jako wybielacz do prania i usuwania plam (np. po winie, herbacie, kawie)
- likwiduje odór moczu, usuwa plamy na wykładzinach podłogowych, dywanach, itp.
- likwiduje odór kociej/ psiej uryny w kuwetach (pudełkach z piaskiem)
- jako środek czyszczący sanitariaty: wanny, toalety, kabiny prysznicowe, kafle łazienkowe, zlewy
- jako środek czyszczący i dezynfekujący lodówki i zamrażarki
- likwiduje odór z pojemników (koszów) na śmieci
- jako środek nadający połysk biżuterii ze srebra i złota oraz sztućcom ze stali nierdzewnej

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- jako środek do mycia fajansu, porcelany, naczyń emaliowanych, itp.
- udrażnia rury ściekowe
- likwiduje odór rozlanego skwaśniałego mleka
- jako topnik do lutowania i spawania
- jako wybielający i zmiękczający pranie dodatek do ekologicznych orzechów piorących
- czyści lustra i okna, skutecznie usuwa osad z wody na bateriach umywalkowych. Używamy go do czyszczenia elementów
chromowanych, okien, luster, ścian, zmywalnych tapet etc.
- likwiduje nieprzyjemne zapachy (mocz, zwierzęce odchody, zepsute mleko)
- usuwa zapachy z psujących się resztek jedzenia czy moczu. W tym celu wystarczy pojemnik na śmieci czy kocią kuwetę umyć
roztworem boraksu albo posypać go na dno.
- wywabia uciążliwe plamy z odzieży (wino, herbata, tłuszcze, buraki, soki itp.)

Boraks jest silnie czynną substancją, dlatego aby nie narazić skóry na uszkodzenia, należy podczas jego stosowania mieć na rękach
gumowe rękawice.

Unikać kontaktu z oczami, skórą.

Nie wdychać, nie spożywać!

Trzymać w ukryciu poza zasięgiem dzieci i zwierząt!
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